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Editorial

Pozvání na XII. Celostátní sjezd ČSKB 20. - 22. 9. 2015 v Brně
Milan Dastych

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,
z pohledu zpět je poměrně překvapivé, že poslední 
celostátní Československý sjezd klinické biochemie se 
jako 21. v  pořadí konal v Brně na podzim roku 1989, tj. 
před 26 lety. Ve dvouletých intervalech se poté sjezdy 
konaly: Hradec Králové (3), Praha (2), Olomouc (2), Seč 
(1), Luhačovice (1), České Budějovice (1), Plzeň (1).

Tak dlouhý interval a plejáda všeobecně úspěš-
ných celostátních sjezdů je pro nás organizátory  vel-
kou výzvou s nádechem závazku zachovat, případně 
posunout, úroveň a celkový dojem naší nejvýznamnější 
tuzemské odborné akce.

Ambicí každého pořadatele je nabídnout maximál-
ně zajímavá a aktuální témata, excelentní přednášející, 
dokonalou organizaci, přátelské prostředí a sympatic-
ký společenský program. 

Nosným tématem našeho sjezdu je stejně jako 
v případě letošního EUROMEDLABU problematika kli-
nické aplikace našich laboratorních aktivit, spolupráce 
s klinickými kolegy i jejich pohledy na klasické klinicko 
biochemické domény. 

Dvě plenární přednášky budou věnovány pokrokům 
a budoucnosti molekulární biologie v laboratorní dia-
gnostice. Přednesou je prof. Maurizio Ferrari, President 
IFCC, Hospitale San Raffaele Milano a prof. Michael  
Neumaier, President DGKL, Medizinische Fakultät 
Mannheim der Universität Heidelberg. 

Prostor bude věnován i neopominutelným tématům, 
jako je kvalita, laboratorní instrumentace a analytika.

Tradiční Hořejšího přednášku přednese doc. RNDr. 
Petr Štern, CSc. na široce mezioborově pojaté téma 
aplikované imunochemie.

Neodmyslitelnou atmosféru sjezdu dotvoří bohatě 
zastoupené firemní informativní expozice a workshopy.

Slavnostní kulturní večer v den zahájení sjezdu pro-
běhne v koncertní síni Besedního domu. Po přípitku 
a drobném pohoštění ve foyer proběhne předání Čest-
ných členství našim zahraničním hostům a tuzemským 
členům naší odborné společnosti.

Společenský program bude pokračovat přednáš-
kou emeritního děkana Fakulty výtvarných umění VUT 
v Brně, teoretika architektury, prof. PhDr. Jana Sedlá-
ka, CSc. na téma „Brněnská architektura“.

Slavnostní večer zakončí vystoupení orchestru Čes-
kých komorních sólistů s uvedením skladeb Františka 
Bendy a Petra Iljiče Čajkovského.

Jménem všech, kteří se podílejí na přípravě XII.celo-
státního sjezdu České společnosti klinické biochemie 
v Brně, se budeme těšit z vaší  hojné účasti. 

Věříme, že si odnesete hodně nových poznatků 
a získáte nové impulzy pro svoji laboratorní, klinickou 
i vědeckou činnost. Garanti jednotlivých tematických 
bloků jsou zárukou vysoké kvality odborného progra-
mu sjezdu. Věříme, že se nám podařilo připravit také 
přátelskou společenskou atmosféru, která i po čase 
vyvolá příjemné vzpomínky na sjezdové podzimní 
Brno. 




